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Velkommen som student!  

Dette brevet inneholder nyttig informasjon til deg som student før studiestart. 

Felles digitaloppstart 15. – 16. august, kl 0900-1400 begge dager 

Skolen, studenter og faglærere, gjør mye over digitale plattformer, derfor må ting raskt 

på plass. Læringsplattformen Canvas er den viktigste. Vi vil i løpet av disse to dagene 

prøve å dekke mest mulig generelt, det spesifikke per studieretning får du informasjon om 

ved oppstart. Noen vil finne denne gjennomgangen veldig detaljert, mens andre kanskje 

vil mene vi går for raskt fram. Hele samlinga vil derfor bli å finne som videoopptak i Canvas 

og senere i Microsoft Stream. Presentasjonene legges ut i Canvas. 

NB! Lenke blir utsendt på din registrerte e-postadresse du oppga i Samordna opptak. 

Her er noe av det vi vil bruke tid på den 15. og 16. august  

Zoom, Canvas, Stream, Pocket-ID, Studieteknikk, Programvare, Studweb, Våre 

forventinger til deg som student, Digital deltakelse, Arbeidskrav, Innleveringer digitalt, 

Studieplan generell del, Lånekasse, Fagforeninger, Fritak, Tillitsvalgt, Juks og plagiering 

og Skolens hjemmeside. 

 

Vi gleder oss til studiestart og ser frem til læringsrike semester. Under følger litt praktisk 

informasjon. 

Oppstart  

• Første dag for Elkraft er 22. august kl 0830 

• Første dag for Bygg er 22. august kl 0830 

• Første dag for Anlegg er 22. august kl 0830 

• Første dag for Psykisk helsearbeid og rusarbeid er 24. august kl 0830 

• Første dag for Prosessteknikk er 26. august kl 0830 

 

 

Møt opp i skolens kantineområde første dag.  

 

Dersom du blir forhindret fra å delta på første dag, ber vi deg gi beskjed i god tid til skolen 

slik at du ikke mister studieplassen.  

 

Plan over samlingsdager finner du på skolens hjemmeside, www.thyf.no 

 

Rom og timeplaner for høst og vår semesteret 22/23 blir publisert i Canvas - 

Studentforum 

 

Generell informasjon 

Trøndelag høyere yrkesfagskole studiested Chr. Thams er lokalisert ved Meldal 

videregående skole. Adressen er Løkkenveien 518, 7232 Løkken Verk.  

 

Merk! På vår hjemmeside www.thyf.no vil du etter hvert finne studieårsrute, boklister og 

andre opplysninger du kan ha behov for. Vi anbefaler at du venter med å kjøpe bøker til 

etter skolestart, da boklisten er under revidering og det kan bli endringer helt frem til 

studiestart. 

 

 

 

 

 

 

mailto:postmottak@trondelagfylke.no
http://www.thyf.no/
http://www.thyf.no/


             

Trøndelag høyere yrkesfagskole 
Rørvik-Steinkjer-Levanger-Stjørdal-Trondheim-Gauldal-Chr.Thams 

www.thyf.no    Org.nr.: 817 920 632    postmottak@trondelagfylke.no 
 
  

 

Forskrift 

Den som etter søknad er tatt opp som student ved fagskolen, må gjøre seg kjent med og 

forplikte seg til å følge skolens retningslinjer, som er nedfelt i dokumentet Forskrift om 

høyere yrkesfaglig utdanning ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.  

 

 

Skolens reglement 

Reglementet er et supplement til lokal forskrift for Trøndelag høyere yrkesfagskole. 

Reglementet skal, - sikre at studenter og tilsatte får god informasjon om skolens system 

for opplæring og utvikling av læringsmiljøet, - gi informasjon om studentenes rettigheter 

og plikter, herunder fagskolens ansvar og overordnede ordensregler for fagskolene. 

Reglementet finner du her. 

 

 

Statens lånekasse 

Lån/stipend søker du på www.lanekassen.no. Bruk søknad for høyere og annen 

utdanning. Se informasjon og aktuelle datoer på vår hjemmeside www.thyf.no. 

 

Parkering 

Skolen har gratis parkeringsplasser på tilviste plasser (skolens framside, kortside og 

grusbane). 

 

Kostnader 

Skolen har ingen semester-/studieavgift. Utgifter til bøker og bærbar PC må du dekke 

selv. 

 

Pocket-ID 

Skolen bruker Pocket-ID som student-ID og dette er din dokumentasjon på at du er 

student. Husk å aktivere din brukerkonto før du tar i bruk Pocket-ID. 

 

PC og læringsplattform 

Som student hos oss må du ha med en egen bærbar PC. Vi benytter Canvas som 

læringsplattform.  

 

 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål! 

 

 

God sommer! 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Trøndelag høyere yrkesfagskole Chr. Thams 

 

 

Rune Wiggen    Anne Ragnhild Rønaasen 

Studiestedsleder   Studiekoordinator 

runwi@trondelagfylke.no  annro@trondelagfylke.no  
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